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Pakeitimas 1
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas 
svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų; pabrėžia, kad ekonomikos augimo 
atsiejimas nuo išteklių vartojimo yra 
būtinas, siekiant pagerinti Europos 
pramonės konkurencingumą ir sumažinti 
jos santykinę priklausomybę nuo 
importuojamų išteklių;

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas 
svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų; pabrėžia, kad ekonomikos augimo 
atsiejimas nuo išteklių vartojimo yra 
būtinas, siekiant pagerinti Europos 
pramonės konkurencingumą ir sumažinti 
jos santykinę priklausomybę nuo 
importuojamų išteklių; ragina Europos 
Komisiją pateikti daugiau išsamios 
informacijos apie tai, kaip valstybių narių 
pažanga siekiant tausiau naudoti išteklius 
bus konkrečiai vertinama per Europos 
semestrą; ragina valstybes nares priimti 
nacionalinius tausaus išteklių naudojimo 
veiksmų planus (angl. National Resource 
Efficiency Roadmap), įskaitant 
konkrečias priemones ir tikslus, be 
numatytųjų ES veiksmų plane;

Or. en

Pakeitimas 2
Kent Johansson

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas 
svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų; pabrėžia, kad ekonomikos augimo 
atsiejimas nuo išteklių vartojimo yra 
būtinas, siekiant pagerinti Europos 
pramonės konkurencingumą ir sumažinti 
jos santykinę priklausomybę nuo 

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas 
svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų; pabrėžia, kad ekonomikos augimo 
atsiejimas nuo išteklių vartojimo yra 
būtinas, siekiant pagerinti Europos 
pramonės konkurencingumą ir sumažinti 
jos santykinę priklausomybę nuo 
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importuojamų išteklių; importuojamų išteklių; tvirtai tiki, kad 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendroji 
programa „Horizontas 2020“ šiuo 
požiūriu turėtų atlikti itin svarbų 
vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas 
svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų; pabrėžia, kad ekonomikos augimo 
atsiejimas nuo išteklių vartojimo yra 
būtinas, siekiant pagerinti Europos 
pramonės konkurencingumą ir sumažinti 
jos santykinę priklausomybę nuo 
importuojamų išteklių;

1. pabrėžia, kad tausus natūralių išteklių 
naudojimas svarbus siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų; pabrėžia, kad 
realiosios ekonomikos augimo atsiejimas 
nuo neefektyvaus ir natūraliai aplinkai 
kenksmingo išteklių vartojimo yra svarbus 
siekiant pagerinti Europos pramonės 
konkurencingumą ir sumažinti jos 
santykinę priklausomybę nuo 
importuojamų žaliavų;

Or. pl

Pakeitimas 4
Gaston Franco

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas 
svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų; pabrėžia, kad ekonomikos augimo 
atsiejimas nuo išteklių vartojimo yra 
būtinas, siekiant pagerinti Europos 

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas 
svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų; pabrėžia, kad visiškas ekonomikos 
augimo atsiejimas nuo išteklių, t. y. 
medžiagų1, vartojimo yra būtinas, siekiant 

                                               
1 (Medžiagos sudaro konkrečią išteklių kategoriją: įvairių formų gamtos ištekliai (biomasė, mineralų gavyba, 
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pramonės konkurencingumą ir sumažinti 
jos santykinę priklausomybę nuo 
importuojamų išteklių;

pagerinti Europos pramonės 
konkurencingumą ir sumažinti jos 
santykinę priklausomybę nuo 
importuojamų išteklių;

Or. fr

Pakeitimas 5
Gaston Franco

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atsižvelgdamas į pavyzdinio išteklių 
produktyvumo rodiklio ribas ragina 
Komisiją kuo skubiau nustatyti medžiagų 
naudojimo kriterijus pagal medžiagos 
gyvavimo ciklą, įtraukiant paslėptus 
etapus, t. y, galimą poveikio aplinkai 
perkėlimą už ES ribų ir išteklių stygiaus 
bei priklausomumo nuo jų pokyčius;

Or. fr

Pakeitimas 6
Adam Gierek

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad vanduo yra svarbus
saugotinas ir tausiai valdytinas Europos 
Sąjungoje išteklius; laikosi nuomonės, 
kad, kadangi vandens baseinai daugiausia 
būna kelių valstybių narių teritorijoje, 
vandentvarkai reikalingos bendros 
investicijos;

                                                                                                                                                  
metalų rūdos, iškastiniai energijos ištekliai) nuo jų gavybos iki išmetimo. Taigi medžiagos apima tai, kas yra 
išgaunama ar gaminama iš organinių ar neorganinių gamtos išteklių bet kuriame jų raidos etape.)



PE478.372v01-00 6/35 AM\885585LT.doc

LT

Or. pl

Pakeitimas 7
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad kiekvienais 
metais ES susidaro 5,25 mlrd. EUR vertės 
perdirbamų atliekų, pvz., popieriaus, 
stiklo, plastiko, aliuminio ir plieno, nors 
perdirbus visas šias medžiagas būtų 
galima išvengti 148 mln. tonų CO2 
išleidimo kasmet,

Or. ro

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad geresnis miesto atliekų 
tvarkymas 2020 m. padėtų išvengti 
92 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo (palyginti su 1995 m.), ir 
Europos Sąjungoje būtų sukurta daugiau 
kaip 500 000 darbo vietų, jeigu valstybės 
narės perdirbtų 70 proc. savo atliekų;

Or. ro

Pakeitimas 9
Herbert Reul
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus 
išteklių naudojimo politikos sėkmė labai 
priklauso nuo jos suderinamumo su 
visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES 
politikos kryptimis ir valstybių narių 
politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; 
ragina Komisiją pateikti aiškius tikslus, 
siekiant užtikrinti, kad pavyzdiniai 
pasiūlymai būtų sėkmingi;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus 
išteklių naudojimo politikos sėkmė labai 
priklauso nuo jos suderinamumo su 
visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES 
politikos kryptimis ir valstybių narių 
politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; 
todėl, atsižvelgiant į temų sutapimą, ragina 
Komisiją stengtis, kad Europos tausaus 
išteklių naudojimo planas derėtų su ES 
žaliavų strategija;

Or. de

Pakeitimas 10
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus 
išteklių naudojimo politikos sėkmė labai 
priklauso nuo jos suderinamumo su 
visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES 
politikos kryptimis ir valstybių narių 
politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; 
ragina Komisiją pateikti aiškius tikslus, 
siekiant užtikrinti, kad pavyzdiniai 
pasiūlymai būtų sėkmingi;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus 
išteklių naudojimo politikos sėkmė labai 
priklauso nuo jos suderinamumo su 
visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES 
politikos kryptimis ir valstybių narių 
politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; 
ragina Komisiją pateikti aiškius tikslus ir 
priemones, įskaitant konkrečius tikslus ir 
konkrečias teisėkūros iniciatyvas, 
pagrįstas lėšomis ir finansiniais 
mechanizmais, kurių reikia iniciatyvoms 
paremti, siekiant užtikrinti, kad 
pavyzdiniai pasiūlymai būtų sėkmingi;

Or. en
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Pakeitimas 11
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus 
išteklių naudojimo politikos sėkmė labai 
priklauso nuo jos suderinamumo su 
visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES 
politikos kryptimis ir valstybių narių 
politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; 
ragina Komisiją pateikti aiškius tikslus,
siekiant užtikrinti, kad pavyzdiniai 
pasiūlymai būtų sėkmingi;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus 
išteklių naudojimo politikos sėkmė labai 
priklauso nuo jos suderinamumo su 
visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES 
politikos kryptimis ir valstybių narių 
politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; 
ragina Komisiją iki Rio+20 konferencijos 
pateikti bendrą nuomonę dėl aiškių, 
pasiekiamų ir lengvai įvertinamų tikslų ir 
rodiklių, siekiant užtikrinti, kad 
pavyzdiniai pasiūlymai būtų sėkmingi;

Or. en

Pakeitimas 12
Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus 
išteklių naudojimo politikos sėkmė labai 
priklauso nuo jos suderinamumo su 
visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES 
politikos kryptimis ir valstybių narių 
politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; 
ragina Komisiją pateikti aiškius tikslus, 
siekiant užtikrinti, kad pavyzdiniai 
pasiūlymai būtų sėkmingi;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus 
išteklių naudojimo politikos sėkmė labai 
priklauso nuo jos suderinamumo su 
visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES 
politikos kryptimis ir valstybių narių 
politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; 
ragina Komisiją pateikti privalomus
tikslus, siekiant užtikrinti, kad pavyzdiniai 
pasiūlymai būtų sėkmingi;

Or. nl

Pakeitimas 13
Silvia-Adriana Ţicău
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad ES reikės remti daugiau 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
technologinės plėtros, jeigu ji nori 
užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
laikotarpiu pagerėtų veiksmingesniam 
išteklių naudojimui ir didesniam 
ekonominiam konkurencingumui 
reikalingų technologijų prieinamumas ir 
rezultatai;

Or. ro

Pakeitimas 14
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o 
su išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 15
Herbert Reul

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o 
su išteklių vartojimu; palankiai vertina 

3. mano, kad mineralinių žaliavų mokestis 
nėra tinkama mokestinė priemonė didinti 
tausų išteklių naudojimą;
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ketinimą skatinti valstybes nares 
palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

Or. de

Pakeitimas 16
Adam Gierek

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

3. remia Komisijos idėją perkelti gamybos 
sąnaudoms taikomą apmokestinimą, 
susieti jį ne su darbu, o su žaliavų, 
medžiagų ir energijos vartojimu, kad 
bendros išteklių sąnaudos ne didėtų, o 
mažėtų; palankiai vertina ketinimą skatinti 
valstybes nares laipsniškai panaikinti 
aplinkai kenksmingas subsidijas (angl. 
EHS);

Or. pl

Pakeitimas 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS), tai 
turėtų būti pasiekta nekenkiant ES 
konkurencingumui ir nedidinant anglies 
dioksido nutekėjimo pavojaus;
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Or. en

Pakeitimas 18
Kent Johansson

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);
primygtinai ragina valstybes nares remti 
naująsias technologijas ir tvarų augimą 
vykdant žaliuosius viešuosius pirkimus;

Or. en

Pakeitimas 19
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS)
rengiant planus ir tvarkaraščius, ir apie 
juos pranešti vykdant nacionalines 
reformų programas;

Or. en
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Pakeitimas 20
Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą raginti valstybes nares kuo 
greičiau panaikinti aplinkai kenksmingas 
subsidijas (angl. EHS);

Or. nl

Pakeitimas 21
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
išteklių vartojimu; palankiai vertina 
ketinimą skatinti valstybes nares 
palaipsniui panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

3. remia Komisijos idėją perkelti 
apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su 
vartojimu; palankiai vertina ketinimą 
skatinti valstybes nares laipsniškai
panaikinti aplinkai kenksmingas subsidijas 
(angl. EHS);

Or. en

Pakeitimas 22
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad tausiai naudojant 
išteklius reikėtų siekti Europos Sąjungai 
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padėti gerinti techninės veiklos rezultatus 
siekiant išgauti daugiau iš visos vertės 
grandinės (užsiimant medžiagų kasyba, 
jas apdorojant, rafinuojant, perdirbant);

Or. en

Pakeitimas 23
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad netiesioginio 
apmokestinimo taikymas arba esamų 
subsidijų panaikinimas neturėtų būti 
laikomi tinkama priemone tausiau 
naudoti išteklius, nes tai gali turėti 
neigiamų išorinių padarinių įvairiuose 
sektoriuose ir dėl to gali kilti klausimų dėl 
socialinės nelygybės; bet koks visos 
žaliavų kainos didėjimas taip pat gali 
lemti tai, kad iš ES bus atsiimtos 
investicijos;

Or. en

Pakeitimas 24
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo 
ir gamybos modeliuose, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia didelių vartojimo ir 
gamybos modelių permainų, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
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perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą;

perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą; pirmiausia 
ragina Europos Komisiją gerai apsvarstyti 
galimybę išplėsti Ekologinio projektavimo 
direktyvos taikymo sritį ir į ją įtraukti 
tokius kriterijus: tausų išteklių 
naudojimą, perdirbtų medžiagų kainą, 
patvarumą ir tinkamumą vėl naudoti; 
mano, kad šiomis aplinkybėmis svarbų 
vaidmenį atlieka standartizavimas; ragina 
Europos Komisiją apsvarstyti „Top-
runner“ programą, kaip veiksmingą 
veiklos rezultatų gerinimo skatinimo 
mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 25
Herbert Reul

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo 
ir gamybos modeliuose, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą;

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia didelių vartojimo ir 
gamybos modelių permainų, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą; pritaria 
Komisijos nuomonei, kad šios permainos 
turi vykti pagal tokią politinę koncepciją, 
kuria ES būtų labiausiai prisidedama prie 
augimo, darbo vietų kūrimo ir energijos 
tiekimo saugumo;

Or. de

Pakeitimas 26
Kathleen Van Brempt
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo 
ir gamybos modeliuose, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą;

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia didelių vartojimo ir 
gamybos modelių permainų, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą, atsižvelgiant į 
visą produkto gyvavimo ciklą ir ypač daug 
dėmesio skiriant pakartotiniam išteklių 
naudojimui gyvavimo ciklui pasibaigus 
(angl. cradle to cradle);

Or. nl

Pakeitimas 27
Adam Gierek

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo 
ir gamybos modeliuose, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą
ir pakartotinį naudojimą; 

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia didelių visuomenės
vartojimo ir gamybos modelių permainų, 
kurias skatintų ne tendencijos, o veiklos 
rezultatai ir kurias galima įgyvendinti 
taikant naujus racionalaus išteklių valdymo 
sprendimus; taigi ragina investuoti į tokį
patikimai pailgintą ciklą (nuo pateikimo 
rinkai iki sunaudojimo) veikiančio 
gaminio projektavimą, kad nuo fizinio 
sunaudojimo momento būtų galima 
lengvai taikyti perdirbimą ir atliekų 
tvarkymą, taip pat gaminį būtų lengva 
sutaisyti ir panaudoti iš naujo; 

Or. pl
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Pakeitimas 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų
vartojimo ir gamybos modeliuose, kurias
galima įgyvendinti taikant naujus 
racionalaus išteklių valdymo sprendimus; 
taigi ragina investuoti į gaminio 
projektavimą, išteklių perdirbimą ir atliekų 
tvarkymą, pakeitimą ir pakartotinį 
naudojimą;

4. pabrėžia, kad daugelis pramonės 
sektorių, pirmiausia, tie, kurie 
konkuruoja tarptautiniu mastu, gerokai 
padidino išteklių naudojimo 
veiksmingumą, daugiausia tai paskatino 
didžiuliai kainų šuoliai; tačiau pabrėžia, 
kad norint didinti tausų išteklių naudojimą, 
reikia toliau keisti vartojimo ir gamybos 
modelius, kuriuos galima įgyvendinti 
taikant naujus racionalaus išteklių valdymo 
sprendimus; taigi ragina investuoti į 
gaminio projektavimą, išteklių perdirbimą 
ir atliekų tvarkymą, pakeitimą ir 
pakartotinį naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 29
Gaston Franco

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo 
ir gamybos modeliuose, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą;

4. pabrėžia, kad, norint didinti tausų 
išteklių naudojimą, reikia didelių vartojimo 
ir gamybos modelių permainų, kurias 
galima įgyvendinti taikant naujus tausaus
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į tvarių gaminių projektavimą, 
išteklių pakeitimą ir pakartotinį 
naudojimą, atliekų perdirbimą ir 
tvarkymą;

Or. fr
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Pakeitimas 30
Kent Johansson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo 
ir gamybos modeliuose, kurias galima
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą;

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia didelių vartojimo ir 
gamybos modelių permainų, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą; ragina visiškai 
įgyvendinti Ekologinio projektavimo 
direktyvą ir išplėsti jos taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 31
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo 
ir gamybos modeliuose, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą;

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia didelių vartojimo ir 
gamybos modelių permainų, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą ir į naujų tvarių 
kasybos technologijų mokslinius tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 32
Ioannis A. Tsoukalas
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo 
ir gamybos modeliuose, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą;

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių 
naudojimą, reikia didelių vartojimo ir 
gamybos modelių permainų, kurias galima 
įgyvendinti taikant naujus racionalaus 
išteklių valdymo sprendimus; taigi ragina 
investuoti į gaminio projektavimą, 
naujoviškus verslo modelius, išteklių 
perdirbimą ir atliekų tvarkymą, pakeitimą 
ir pakartotinį naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 33
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Europos Komisiją 
racionalizuoti tausų išteklių naudojimą 
Integruotoje pramonės politikos 
pavyzdinėje iniciatyvoje ir „Inovacijų 
sąjungos“ pavyzdinėse iniciatyvose, 
kurios turėtų apimti ilgalaikių sektoriaus 
pramonės strategijų ir politikos krypčių, 
kurių reikia norint padėti palengvinti 
perėjimą prie mažo anglies dioksido 
kiekio, tausaus išteklių ir energijos 
vartojimo ekonomikos, kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 34
Gaston Franco
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina skubiai įgyvendinti Atliekų 
pagrindų direktyvą, ypač vadovautis 
atliekų hierarchijos principu, pagal kurį 
svarbiausi turėtų būti pirmiausia 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir atkūrimo, o tik tada 
išmetimo aspektai, ir nuolat mažinti 
atliekų išmetimą į sąvartynus;

Or. fr

Pakeitimas 35
Adam Gierek

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į poreikį taikyti 
gaminių pakaitalus, kad būtų pakeistas 
vartojimo modelis, kuriam reikia daug 
energijos ir medžiagų, užtikrinant tą pačią 
veiklos rezultatų lygį, taip pat poreikį 
naudoti žaliavų ir kitų medžiagų 
pakaitalus, dėl kurių gamybos procesuose 
reikėtų mažiau energijos;

Or. pl

Pakeitimas 36
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad saugiausias būdas 
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pasiekti tausų išteklių naudojimą 
nekenkiant Europos Sąjungos pramonės 
pajėgumui, augimo potencialui ir 
konkurencingumui yra investuoti į 
mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir 
inovacijas; todėl ragina suderinti Europos 
Sąjungos pastangas remti mokslinius 
tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas 
siekiant tausiai naudoti išteklius;

Or. en

Pakeitimas 37
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares, atsižvelgiant į tai, kad dėl klimato 
kaitos ėmė trūkti geriamojo vandens, iki 
2012 m. birželio 30 d. priimti Europos 
Sąjungos strategiją ir veiksmų planą, 
kuriais būtų siekiama apsaugoti geriamąjį 
vandenį ir užtikrinti tausų jo naudojimą;

Or. ro

Pakeitimas 38
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
pramonės konkurencingumui ir 
inovacijoms svarbu naudoti savus 
išteklius; pabrėžia, kad naujos kasybos 
technologijos atlieka svarbų vaidmenį 
siekiant tvarios kasybos;
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Or. en

Pakeitimas 39
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad svarbu turėti tikslius 
mechanizmus ir metodus esamam ir 
numatomam būsimam visų Europos 
Sąjungos sektorių išteklių suvartojimui 
vertinti, kad būtų galima sukurti 
veiksmingas tausaus išteklių naudojimo 
politikos kryptis, prisitaikyti prie būsimų 
tendencijų ir valdyti realų ir dirbtinį 
žaliavų stygių;

Or. en

Pakeitimas 40
Adam Gierek

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. atkreipia dėmesį, kad dėl entropijos 
didėjimo ne visos gamybos atliekos šiuo 
metu gali būti atkurtos perdirbant jas iki 
pradinės būklės sunaudojant mažai 
energijos; pažymi, kad tada jos gali būti 
naudojamos antrinėms reikmėms, 
pavyzdžiui, gali būti naudojamos kaip 
puikūs užpildai, izoliaciniai arba pagrindo 
sluoksniai;

Or. pl
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Pakeitimas 41
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Europos Komisiją pagaliau 
pasiūlyti naują ekologinių inovacijų 
veiksmų planą, kurį numatyta paskelbti 
nuo 2010 m., bet vis atidėliojama;

Or. en

Pakeitimas 42
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad tausus išteklių 
naudojimas neturėtų būti tikslas savaime, 
jis turėtų būti nepakeičiama priemonė 
siekiant Europos Sąjungos piliečių ir 
įmonių vystymosi, augimo, tvarumo, 
konkurencingumo, užimtumo ir gerovės;

Or. en

Pakeitimas 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. mano, kad gamtinės medžiagos, 
įskaitant taurintą medieną ir taurintas 
mineralines medžiagas, gali sėkmingai 
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pakeisti ligi šiol naudotas statybines 
medžiagas;

Or. pl

Pakeitimas 44
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Europos Komisiją apsvarstyti 
tai, kaip gamybos pramonėje galima 
skatinti grynųjų formų gamybos 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 45
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Europos Komisiją valstybių 
narių reikalauti aktyviai skatinti 
pramonės simbiozę ir ekologinės 
pramonės parkų kūrimą ir remti šią veiklą 
vykdant konkrečią programą, kuri būtų 
skirta pramonės veikėjams ir atsakingoms 
vietos plėtros agentūroms arba šios srities 
valdžios institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 46
Adam Gierek
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Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pažymi, kad didelė kliūtis visiškam 
rūšiuotų buitinių atliekų perdirbimui yra 
tai, kad nėra galutinių jų naudotojų; 
mano, kad būtina diegti naujoviškas 
technologijas ir taikyti MVĮ finansinės 
paramos priemones, kad jos iš tų išteklių 
gamintų rinkai kokybiškus gaminius;

Or. pl

Pakeitimas 47
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. ragina teikti pakankamą finansavimą 
taupaus išteklių naudojimo ir inovacijų 
programų moksliniams tyrimams atlikti 
vykdant programą „Horizontas 2020“, 
tiek pagal socialinių problemų ir 
pramonės konkurencingumo programas, 
tiek tam tikrose MVĮ priemonėse; 
palankiai vertina Išteklių naudojimo 
efektyvumo finansavimo apskritojo stalo 
diskusijų sukūrimą;

Or. en

Pakeitimas 48
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. ragina Europos inovacijų partnerysčių 
ir žinių inovacijų centrus, kuriuos 
numatyta įsteigti žaliavų klausimams 
spręsti, spręsti ne tik išteklių tausojančio 
naudojimo, valdymo ir perdirbimo 
klausimus, bet ir prevencijos, pakartotinio 
naudojimo ir pakeitimo klausimus;

Or. en

Pakeitimas 49
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4g. mano, kad žalieji viešieji pirkimai –
svarbi tausų išteklių naudojimą skatinanti 
ir didesnio kiekio tausaus išteklių 
produktų naudojimą užtikrinanti 
priemonė; mano, kad ES ir valstybių 
narių lygmeniu reikėtų stiprinti veiklą, 
kuria skatinama nustatyti kriterijus ir tai, 
kad jais naudotųsi valstybinės institucijos;

Or. en

Pakeitimas 50
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4h. ragina Europos Komisiją ištirti, kaip 
ES kasybos ir perdirbimo pramonėje 
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galima padidinti tausų išteklių naudojimą 
siekiant padidinti konkurencingumą ir 
tvarumą, inter alia, skatinant naujų 
technologijų naudojimą ir didinant 
šalutinių produktų gamybą šalia 
netauriųjų metalų;

Or. en

Pakeitimas 51
Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad daugiau pastangų turėtų būti 
dedama siekiant plėtoti esamus 
mineralinius, metalų ir miškininkystės 
išteklius Europoje; pabrėžia, kad Šiaurės 
Europa turi potencialo prisidėti prie ES 
žaliavų poreikių ir ragina vykdyti 
strateginę bei aplinkai palankią plėtrą ir 
jos išteklių valdymą;

5. mano, kad Europos ištekliai turi būti 
valdomi strateginiu ir aplinkai palankiu 
būdu;

Or. nl

Pakeitimas 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad daugiau pastangų turėtų būti 
dedama siekiant plėtoti esamus 
mineralinius, metalų ir miškininkystės
išteklius Europoje; pabrėžia, kad Šiaurės
Europa turi potencialo prisidėti prie ES 
žaliavų poreikių ir ragina vykdyti 
strateginę bei aplinkai palankią plėtrą ir jos 
išteklių valdymą;

5. mano, kad daugiau pastangų turėtų būti 
dedama siekiant plėtoti esamus Europos 
išteklius, pirmiausia, mineralus, metalų ir 
medienos bei energijos išteklius, įskaitant 
iškastinį kurą; pabrėžia, kad Europa turi 
vietos potencialo prisidėti prie ES žaliavų 
poreikių ir ragina vykdyti strateginę bei 
aplinkai palankią plėtrą ir jos išteklių 
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valdymą;

Or. en

Pakeitimas 53
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad daugiau pastangų turėtų būti 
dedama siekiant plėtoti esamus 
mineralinius, metalų ir miškininkystės 
išteklius Europoje; pabrėžia, kad Šiaurės 
Europa turi potencialo prisidėti prie ES 
žaliavų poreikių ir ragina vykdyti 
strateginę bei aplinkai palankią plėtrą ir jos 
išteklių valdymą;

5. mano, kad daugiau pastangų turėtų būti 
dedama siekiant plėtoti esamus 
mineralinius, metalų ir miškininkystės 
išteklius Europoje; pabrėžia, kad Šiaurės 
Europa turi potencialo prisidėti prie ES 
žaliavų poreikių ir ragina vykdyti 
strateginę bei aplinkai palankią plėtrą ir jos 
išteklių valdymą, ir mažinti Europos 
priklausomybę nuo žaliavų, gautų 
naudojant aplinkosaugos požiūriu 
netvarius metodus, importo;

Or. en

Pakeitimas 54
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad daugiau pastangų turėtų būti 
dedama siekiant plėtoti esamus 
mineralinius, metalų ir miškininkystės 
išteklius Europoje; pabrėžia, kad Šiaurės
Europa turi potencialo prisidėti prie ES 
žaliavų poreikių ir ragina vykdyti 
strateginę bei aplinkai palankią plėtrą ir jos 
išteklių valdymą;

5. mano, kad daugiau pastangų turėtų būti 
dedama siekiant plėtoti esamus 
mineralinius, metalų ir miškininkystės 
išteklius Europoje; pabrėžia, kad Europa 
turi potencialo prisidėti prie ES žaliavų 
poreikių ir ragina vykdyti strateginę bei 
aplinkai palankią plėtrą ir jos išteklių 
valdymą;

Or. en
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Pakeitimas 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad ES valstybių narių 
pramonė turi būti kur kas labiau paremta 
savų išteklių naudojimu; pažymi, kad 
savų išteklių valdymas turi užkirsti kelią 
jų švaistymui ir užtikrinti naudą vietos 
bendruomenėms, gaunamą taip pat ir iš 
mokesčių bei darbo vietų žaliavų 
perdirbimo įmonėse, esančiose netoli jų 
eksploatavimo vietų;

Or. pl

Pakeitimas 56
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atsižvelgiant į kitą mokslinių tyrimų 
bendrąją programą, ragina Europos 
Komisiją ir valstybes nares sukurti naujų 
medžiagų ir tokių medžiagų, kurios 
ateityje galėtų pakeisti dabar trūkstamas 
žaliavas, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą;

Or. ro

Pakeitimas 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad norint, kad valstybės 
narės užtikrintų mineralinių išteklių 
saugumą, būtina apsvarstyti tvaraus 
vystymosi pagrindą apsaugant iškastinio 
kuro klodus, formuojant pagrindą 
galimiems ištekliams ir kuriant tinkamą 
mineralinių išteklių naudojimo politiką;

Or. en

Pakeitimas 58
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad Šiaurės Europos 
miškininkystės ištekliai turi dideles 
galimybes padėti siekti ES energijos 
tausojimo tikslų ir yra tvarus būdas 
didinti ES statybų sektoriaus energijos 
vartojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 59
Gaston Franco

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina ES skatinti atsinaujinančios 
žaliavos – biomasės – naudojimą gamybai 
ir ekologiškos kilmės produktų 
naudojimą;

Or. fr
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Pakeitimas 60
Gaston Franco

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. atsižvelgdamas į gamtos turtų svarbą, 
būtent miškų išteklius ir medienos 
aplinkosaugines savybes, pabrėžia, kad 
reikia stiprinti miškų apsaugą Europos 
Sąjungoje ir imtis rizikos prevencijos 
priemonių šioje srityje; prašo parengti 
finansinę priemonę, skirtą miškų gaisrų ir 
kenkėjų prevencijos priemonėms; ragina 
Komisiją su medienos pramonės 
sektoriumi ištirti galimybes įgyvendinti 
konkrečius veiksmus, skirtus tausiai 
naudoti miškų ištekliams, būtent 
bandomuosius projektus; ragina geriau 
naudoti su miškais susijusias priemones 
atsižvelgiant į skirtingas ES politikos 
rūšis, siekiant padidinti miškų ekonominę 
vertę ir užtikrinti geresnį medienos 
tiekimą, pavyzdžiui, atsodinant medžius, 
kaip numatyta kaimo plėtros programose;

Or. fr

Pakeitimas 61
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia poreikį investuoti į žaliavų ir 
retųjų žemių metalų perdirbimą, 
atsižvelgiant į tai, kad retųjų žemių metalų 
kasyba, rafinavimas ir perdirbimas turi 
rimtų aplinkosauginių padarinių, nebent 
jie tinkamai tvarkomi;



AM\885585LT.doc 31/35 PE478.372v01-00

LT

Or. ro

Pakeitimas 62
Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia neteisėto atliekų išvežimo 
kontrolės svarbą siekiant užtikrinti, kad 
vertingos antrinės žaliavos liktų ES 
teritorijoje;

Or. nl

Pakeitimas 63
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę 
konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms 
gaminti reikalingų metalų; pabrėžia, kad 
Europos lyderiavimas pasaulyje ekologijos
srityje ir ekologiškų darbo vietų kūrimo 
potencialas ES labai priklauso nuo šių 
importuojamų išteklių tiekimo saugumo; 
ragina ES prekybos politiką plėtoti, 
remiantis skaidrumu, abipusiškumu ir 
pagarba demokratijai, aplinkai ir tvariam 
vystymuisi eksportuojančiose šalyse.

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę 
konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms 
gaminti reikalingų metalų; pabrėžia, kad 
Europos politikos ir technologijų sričių 
lyderiavimas siekiant tvarios plėtros 
pasaulyje ir tvarių darbo vietų kūrimo 
potencialas ES labai priklauso nuo šių 
importuojamų išteklių tiekimo saugumo; 
ragina sukurti visa apimančią tarptautinę 
tvaraus Europos Sąjungos tiekimo 
strategiją ir per labai trumpą laiką sukurti 
Europos Sąjungos retųjų metalų pridėtinę 
vertę; ragina ES prekybos politiką plėtoti, 
remiantis skaidrumu, abipusiškumu ir 
pagarba demokratijai, aplinkai ir tvariam 
vystymuisi eksportuojančiose šalyse.

Or. en
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Pakeitimas 64
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę 
konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms 
gaminti reikalingų metalų; pabrėžia, kad 
Europos lyderiavimas pasaulyje ekologijos 
srityje ir ekologiškų darbo vietų kūrimo 
potencialas ES labai priklauso nuo šių 
importuojamų išteklių tiekimo saugumo; 
ragina ES prekybos politiką plėtoti, 
remiantis skaidrumu, abipusiškumu ir 
pagarba demokratijai, aplinkai ir tvariam 
vystymuisi eksportuojančiose šalyse.

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę 
konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms 
gaminti reikalingų metalų; pabrėžia, kad 
Europos lyderiavimas pasaulyje ekologijos 
srityje ir ekologiškų darbo vietų kūrimo 
potencialas ES labai priklauso nuo šių 
importuojamų išteklių tiekimo saugumo; 
ragina ES sukurti pramonės inovacijų 
politiką, kuri būtų pagrįsta mažinimo, 
pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir 
pakeitimo principais, ir ES prekybos 
politiką plėtoti, remiantis skaidrumu, 
abipusiškumu ir pagarba demokratijai, 
aplinkai ir tvariam vystymuisi 
eksportuojančiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 65
Herbert Reul

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę 
konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms 
gaminti reikalingų metalų; pabrėžia, kad 
Europos lyderiavimas pasaulyje ekologijos 
srityje ir ekologiškų darbo vietų kūrimo 
potencialas ES labai priklauso nuo šių 
importuojamų išteklių tiekimo saugumo; 
ragina ES prekybos politiką plėtoti,
remiantis skaidrumu, abipusiškumu ir 

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę 
konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms 
gaminti reikalingų metalų; pabrėžia, kad 
Europos konkurencinė padėtis pasaulyje 
ekologijos srityje ir tvarių darbo vietų 
kūrimo potencialas ES labai priklauso nuo 
šių importuojamų išteklių tiekimo 
saugumo; ragina ES prekybos politiką 
plėtoti remiantis skaidrumu, abipusiškumu 
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pagarba demokratijai, aplinkai ir tvariam 
vystymuisi eksportuojančiose šalyse.

ir pagarba demokratijai, aplinkai ir tvariam 
vystymuisi eksportuojančiose šalyse.

Or. de

Pakeitimas 66
Konrad Szymański

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę 
konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms 
gaminti reikalingų metalų; pabrėžia, kad 
Europos lyderiavimas pasaulyje ekologijos
srityje ir ekologiškų darbo vietų kūrimo 
potencialas ES labai priklauso nuo šių 
importuojamų išteklių tiekimo saugumo; 
ragina ES prekybos politiką plėtoti, 
remiantis skaidrumu, abipusiškumu ir 
pagarba demokratijai, aplinkai ir tvariam 
vystymuisi eksportuojančiose šalyse.

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę 
konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms 
gaminti reikalingų metalų; pabrėžia, kad 
Europos lyderiavimas pasaulyje ir darbo 
vietų kūrimo potencialas ES labai priklauso 
nuo šių importuojamų išteklių tiekimo 
saugumo; ragina ES prekybos politiką 
plėtoti, remiantis skaidrumu, abipusiškumu 
ir pagarba demokratijai, aplinkai ir tvariam 
vystymuisi eksportuojančiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 67
Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina ypač daug dėmesio skirti 
naujoviškoms technologijoms, skirtoms 
vertingoms antrinėms žaliavoms išgauti ir 
pakartotinai naudoti, pvz., sąvartynų 
kasyba ir miestų kasyba.

Or. nl
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Pakeitimas 68
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Europos Komisiją gerinti savo 
konsultavimo paslaugas dėl tausaus 
išteklių, pirmiausia, MVĮ naudojimo, pvz., 
gerinant tokias programas Europos 
Konkurencingumo ir inovacijų 
vykdomojoje įstaigoje (EACI); ragina 
Europos Komisiją šioje srityje remti MVĮ 
skatinant valstybių narių dalijimąsi 
geriausia praktika, suteikiant galimybes 
naudotis susijusių mokslinių tyrimų 
informacija pagal FP7 (septintąją 
bendrąją programą) ir programą 
„Horizontas 2020“;

Or. en

Pakeitimas 69
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad įgūdžiai ir mokymas yra 
svarbūs; ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares šiomis aplinkybėmis vesti 
glaudų dialogą su socialiniais partneriais, 
akademine bendruomene ir pramonės 
atstovais; ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares bendradarbiaujant su 
pramonės atstovais ir akademine 
bendruomene remti tausų išteklių 
naudojimą vykdant specialias universitetų 
programas ir teikiant stipendijas; šiomis 
aplinkybėmis, toliau remia šios srities 
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mainų programas, pvz., Erasmus 
Mundus naudingųjų iškasenų ir aplinkos 
programą;

Or. en


